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Vedr. Bachelor- og kandidatuddannelserne i teologi 

Ændringer af 22. april 2020 som følge af COVID-19-ned-

lukningen af Københavns Universitet 

Justeret efter studienævnsbeslutning af 19. maj 2020 og 

dekangodkendelse af 20. maj 2020 

 

Sagsbehandler 

 

Studienævnet for Teologi  

Ændringerne vedrører dispensation fra eksamensformer sommer 2020 

som følge af nedlukningen foråret 2020 

 

Bacheloruddannelsen i teologi og kandidatuddannelsen i teologi 

i henhold til bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og 

kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), be-

kendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universi-

tetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt bekendtgørelse nr. 107 af 

12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og 

de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og 

Forskningsministeriets område af 1. september 2012, revideret april 2018. 

 

Ændringer af 22. april 2020 (rev. 20. maj 2020), der gælder under COVID-

19-nedlukningsperioden. Ændringerne gælder for deltagelse i de nævnte ek-

samener sommer 2020.  

 

Reeksamen 

Nærværende studieordningsændring angår både eksaminer afholdt ved ordi-

nær- og reeksamenstermin sommeren 2020. 



 

SIDE 2 AF 4  

Vejledning til online-eksaminer 

KU arbejder på fælles vejlednings- og informationsmateriale til undervisere, 

studerende og eksamensmedarbejdere om brugen af bl.a. Zoom til eksamen, 

og de vil have materialet færdigt inden 1. maj. 

 

Det forventes, at alt vejlednings- og informationsmateriale, som udarbejdes 

omkring eksamen til brug for eksaminatorer og bedømmere placeres på Un-

dervisningsportalen. Alt vejlednings- og informationsmateriale til studerende 

placeres på Studieinformation under Digital Eksamen. 

 

Omfangskrav til pensum 

Omfangskrav til pensum er overalt uændrede. Men Studienævnet opfordrer 

vejledere og bedømmere til at tage højde for den begrænsede adgang til fysi-

ske biblioteksressourcer, når der aftales pensum for valgfagsopgaver, øvrige 

skriftlige opgaver og bedømmes besvarelser i kernefag, hvor litteratursøgning 

og -anvendelse indgår blandt bedømmelseskriterierne. 

 

Bachelorfag Eksamensform i 2012-studie-

ordning 

Eksamensform som følge af 

COVID-19-nedlukningen 

2.4.2.1. 

Hebraisk 1 

 

Prøven er en skriftlig sted-

prøve af 2 timers varighed  

Prøven er en skriftlig hjemmeop-

gave af 24 timers varighed. Opga-

ven skal have et omfang af højst 

12.000 tegn, dvs. 5 sider 

2.4.2.2. 

Hebraisk 2 

Prøven er mundtlig af 30 mi-

nutters varighed inkl. bedøm-

melse med 60 minutters forbe-

redelse med begrænsede hjæl-

pemidler 

Prøven er mundtlig af 30 minut-

ters varighed inkl. bedømmelse 

med 60 minutters forberedelse 

med begrænsede hjælpemidler. 

Prøven afholdes online i Zoom 

2.4.4.2. 

Det Nye Testa-

mentes Ekse-

gese 2 

Prøven er mundtlig af højst 30 

minutters varighed inkl. be-

dømmelse med 30 minutters 

forberedelse med begrænsede 

hjælpemidler 

Prøven er mundtlig af højst 30 mi-

nutters varighed inkl. bedømmelse 

med forberedelse hjemme. Den 

mundtlige prøve afholdes online i 

Zoom. Eksamensspøgsmål offent-

liggøres dagen før eksamen kl. 8 

2.4.5.1. 

Kirke- og Teo-

logihistorie 1 

Prøven er mundtlig af 20 mi-

nutters varighed inkl. bedøm-

melse med 20 minutters forbe-

redelse med begrænsede hjæl-

pemidler 

Prøven er en skriftlig hjemmeek-

samen af 6 timers varighed. Det 

skriftlige produkt skal udgøre en 

fyldestgørende besvarelse af et 

antal spørgsmål indenfor et samlet 

omfang af maksimalt 12.000 tegn, 

dvs. 5 sider. 

https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/undervisning/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/undervisning/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/studie/Sider/Digital-eksamen.aspx


 

SIDE 3 AF 4 2.4.7. 

Almen Filosofi 

Prøven er mundtlig af højst 30 

minutters varighed med 30 mi-

nutters forberedelse med be-

grænsede hjælpemidler 

Prøven er en skriftlig hjemmeop-

gave af 24 timers varighed. Opga-

ven skal have et omfang af 7.200-

12.000, tegn dvs. 3 - 5 sider. 

2.4.6.2. 

Dogmatik med 

Økumenisk te-

ologi 2 

Prøven er mundtlig af højst 30 

minutters varighed inkl. be-

dømmelse med 30 minutters 

forberedelse med begrænsede 

hjælpemidler 

Prøven er en skriftlig hjemmeop-

gave af 72 timers varighed. Opga-

ven skal have et omfang af 16.800 

– 21.600 tegn, dvs. 7 - 9 sider  

 

2.4.9. 

Praktisk Teo-

logi 

Prøven er en synopsis-eksa-

men med en afsluttende 

mundtlig del. Synopsen har et 

omfang på op til 12.000 tegn, 

dvs. 5 sider. Den mundtlige del 

er af højst 30 minutters varig-

hed inkl. bedømmelse 

Prøven er en skriftlig hjemmeop-

gave af 96 timers varighed. Opga-

ven skal have et omfang af 19.200 

– 24.000 tegn, dvs. 8 - 10 sider. 

 

2.7.1.2. 

Græsk 2 

Prøven er mundtlig af 30 mi-

nutters varighed inkl. bedøm-

melse med 60 minutters forbe-

redelse med begrænsede hjæl-

pemidler 

Prøven er en individuel skriftlig 

hjemmeopgave af 24 timers varig-

hed. Opgaven stilles af faglære-

ren. 

Rev. 20. maj 2020: omfangskrav 

fjernet. 

2.7.2.2. 

Latin 2 

Prøven er mundtlig af 30 mi-

nutters varighed inkl. bedøm-

melse med 60 minutters forbe-

redelse med begrænsede hjæl-

pemidler 

Prøven er en individuel skriftlig 

hjemmeopgave af 24 timers varig-

hed. Opgaven stilles af faglæreren 

Rev. 20. maj 2020: omfangskrav 

fjernet. 

 

Kandidatfag Eksamensform i 2012-stu-

dieordning 

Eksamensform som følge af CO-

VID-19-nedlukningen 

2.4.1 

 

Alle obligatoriske kandidat-

eksaminer afvikles som kom-

bineret skriftlig og mundtlig 

prøve: Skriftlig hjemmeop-

gave fulgt af mundtlig prøve 

af højst 45 minutters varig-

hed inkl. bedømmelse. Den 

skriftlige besvarelse skal 

have et omfang af 16.800-

24.000 tegn, dvs. 7-10 sider. 

Den mundtlige prøve tager 

udgangspunkt i den skriftlige 

besvarelse, men skal prøve 

eksaminanden inden for hele 

det opgivne pensum. 

 



 

SIDE 4 AF 4 2.4.2. 

Det Gamle Te-

stamentes Ek-

segese 

 

& 

 

2.4.3. 

Det Nye Testa-

mentes Ekse-

gese 

 Prøven afvikles som kombineret 

skriftlig og mundtlig prøve: Skrift-

lig hjemmeopgave fulgt af mundtlig 

prøve af højst 45 minutters varig-

hed inkl. bedømmelse. Den skrift-

lige besvarelse skal have et omfang 

af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 si-

der. Den mundtlige prøve tager ud-

gangspunkt i den skriftlige besva-

relse, men skal prøve eksaminanden 

inden for hele det opgivne pensum. 

2.4.4. 

Kirke og Teo-

logihistorie 

 1) Prøven er en skriftlig hjemmeop-

gave. Opgaven skal have et omfang 

af 28.800-36.000 tegn, dvs. 12-15 

sider 

 

Skriveperioden starter fredag den 

22. maj, hjemmeopgaven afleveres 

fredag den 19. juni 

 

2) Særordning for forskningsinte-

greret forløb: Prøven afvikles som 

kombineret skriftlig og mundtlig 

prøve: Skriftlig hjemmeopgave 

fulgt af mundtlig prøve af højst 45 

minutters varighed inkl. bedøm-

melse. Den skriftlige besvarelse 

skal have et omfang af minimum 

12.000-16.800 tegn, dvs. 5-7 sider. 

Den mundtlige prøve tager ud-

gangspunkt i den skriftlige besva-

relse, men skal prøve eksaminanden 

inden for hele det opgivne pensum 

2.4.5. 

Dogmatik med 

Økumenisk 

Teologi 

 

& 

 

2.4.6. 

Etik og Religi-

onsfilosofi 

 Prøven er en skriftlig hjemmeop-

gave. Opgaven skal have et omfang 

af 28.800-36.000 tegn, dvs. 12-15 

sider 

Godkendt af Studienævnet for Teologi og af dekanen for Det Teologiske Fa-

kultet den 22. april 2020. Revideret og godkendt af studienævn og dekan 20. 

maj 2020. 


